
Uchwała Nr XXXII/139/2017 
Rady Gminy Sadowne 
z dnia 10 lutego 2017r. 

 

W sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 39 ust. 
2, art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) 

Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym nie mającym osób 
zobowiązanych do alimentacji. Realizatorem powyższego czyni się Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

§ 2 

W celu realizacji w/w zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowę  
z Zakładem Pogrzebowym oraz opłaca koszty związane z pochowaniem. 

§ 3 

Koszty pogrzebu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie rachunku 
przedstawionego przez Zakład Pogrzebowy. 

§ 4 

Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej występuje o zwrot poniesionych wydatków związanych z pogrzebem  
w wysokości udokumentowanych kosztów 

§ 5 

Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje 
zasiłek pogrzebowy. 

 

 

 



§ 6 

W sytuacji, gdy rodzina poniosła koszty związane z pogrzebem, a dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 
może ubiegać się o pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu  
w wysokości nie większej niż 300% kwoty odpowiadającej kryterium dochodowemu dla 
osoby samotnie gospodarującej. 

 

§ 7 

Zasiłek celowy określony w § 6 przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w formie decyzji administracyjnej. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XVII/130/2004 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 czerwca 2004r. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi GOPS. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 


